JAARVERSLAG 2018
•

Het doel van de Stichting
o De instandhouding van de Kalverpolder als oorspronkelijk veenweidegebied;
o De instandhouding van de droogmakerij de Enge Wormer als open gebied tussen het
Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder
o De promotie van de voormelde gebieden;
o Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

•

Dit doel tracht zij te verwezenlijken door
o Het bieden van steun bij het beheer van de Kalverpolder in de vorm van het
beschikbaar stellen van vrijwilligers en materiaal;
o Het organiseren van cursussen , vaartochten e.d. alsmede het opstellen en
verstrekken van informatie over het gebied als Zaans erfgoed en weidevogelgebied.

•

Staatsbosbeheer
o Met ingang van 1-1-2015 is met Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 10 jaar. Hierin zijn de
wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd, die onder andere betrekking hebben
op de volgende punten:
§ Het beheer van de Kalverpolder
§ De jaarlijkse vergoeding
§ Welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
§ Het om niet gebruiken van de Bunker als verblijfsruimte, werkplaats en
stalling.

•

Samenwerking
Met zowel Landschap Noord-Holland als met Staatsbosbeheer wordt nauw samengewerkt
als het gaat om de uitwisseling van informatie en ervaringen op het gebied van het beheer
van natuurgebieden.
Voorts neemt de stichting Kalverpolder deel aan de volgende reguliere overlegstructuren:

•

Raad van Advies stichting Kalverpolder
o Dit jaar is de Raad van Advies niet bij elkaar geweest. Het bestuur is op zoek naar een
modus om aan de Raad een zinvollere invulling te geven.

•

Platform Veenweidegebieden Zaanstreek
o Met een vergaderfrequentie van ca. 4 x per jaar wordt door de 5 Zaanse
Veenweidegebieden, de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek overlegd. Dit platform
wordt geïnitieerd door de heren Ron Sman, Jan Heijink en Willem Rol. Streven van
het Platform is om kennis omtrent veenweidegebieden te bevorderen en de kwaliteit
van het beheer en onderhoud van deze gebieden te vergroten.
o Als uitvloeisel van het Manifest (n.a.v. symposium 2016) heeft het Platform de
vrijwilligersinzet in de gebieden in 2017 in kaart gebracht door de gebieden te
bezoeken en interviews af te nemen van vrijwilligersorganisaties en TBO’s. In 2018
gevolgd door gesprekken met Landschap Noord-Holland, de Provincie en Gemeenten
en de inventarisatie van botanisch kwetsbare percelen van particulieren.
o Het Platform is in 2018 een onderzoek gestart naar de wenselijkheid om het
Platform te transformeren naar een Stichting, om daarmee een status te verkrijgen

om de Zaanse Veenweidegebieden te vertegenwoordigen in overleg met overheden
e.d.
•

Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO)
o In dit overlegorgaan, met een vergaderfrequentie van 4 x per jaar, zijn alle Zaanse
Natuur- en Milieu organisaties, TBO’s, Gemeente Zaanstad en (sommige) politieke
partijen vertegenwoordigd
o Tijdens het overleg worden actuele thema’s in de Zaanse regio besproken en wordt
door iedere organisatie afzonderlijk een korte toelichting gegeven over de stand van
zaken, activiteiten, evenementen e.d.

•

Adviesraad Masterplan Zaanse Schans
o De Adviesraad is in 2018 enkele keren bijeen geweest om de Ontwikkelingsstrategie
Zaanse Schans te bespreken, te becommentariëren en wijzigingsvoorstellen te doen.
o Dit heeft in oktober 2018 geleid tot een positief advies op het concept
Ontwikkelingsstrategie, waarmee Gemeente Zaanstad en Stichting Zaanse Schans nu
het overleg en procedures opstarten om tot realisatie komen.
o Als meest ingrijpend element in de structuur van de Kalverpolder is vastgesteld dat
op een zo kort mogelijke en haalbare periode de realisatie van een fietspad, parallel
aan de Kalverringdijk, wordt nagestreefd. Uit oogpunt van (verkeers-)veiligheid is dit
een onvermijdelijke stap.

•

Relatie met Staatbosbeheer.
o Ook in 2018 vond aanvankelijk maandelijks overleg plaats met boswachter Paul
Schoffelmeer. Omdat zijn tijdelijke contract op 1 juli niet werd verlengd, is het
maandelijks overleg vervolgens overgenomen door boswachter Bob de Wolf. Tijdens
het overleg worden lopende zaken ten aanzien van het beheer in goede harmonie
besproken.
o Het beheer in de Kalverpolder vindt in grote lijnen plaats op basis van het
beheerplan van Staatsbosbeheer en het, samen door Staatsbosbeheer en de Stichting
in 2018 opgestelde werkplan per perceel. Hierin staan beschreven: het beheerdoel,
frequentie van het beheer en de tijd van het jaar waarin de werkzaamheden moeten
plaatsvinden.
o Het verhogen van het waterpeil op de door Staatsbosbeheer verpachte percelen
heeft in 2018 in een aantal gevallen geleid tot toename van het aantal broedgevallen
van de bekende weidevogels: grutto, kievit, tureluur en scholekster.
o Afgesproken is dat in 2019 door de boswachter inventarisatie Ab van Dorp weer een
integrale broedvogeltelling van de Kalverpolder wordt uitgevoerd, die mogelijk de
bovengenoemde toename bevestigt
o In overleg met Staatsbosbeheer zijn in 2018 een aantal percelen aan de oostkant van
de Kalverpolder tweemaal per jaar gemaaid. Ook hier is het doel een open
veenweidelandschap te realiseren en daarmee een toename van de weidevogels.
o In 2018 is een inventarisatie uitgevoerd van de botanisch interessante percelen die
in aanmerking komen voor de PAS maatregelen(Programmatische Aanpak Stikstof).
Naar verwachting zullen de werkzaamheden (plaggen) in 2020 worden uitgevoerd.
o Na eerdere probleemmeldingen van onze kant heeft SBB in oktober besloten dat de
bruggen in het Schanszichtpad onveilig zijn. Sindsdien is het pad gesloten. Overleg
(SBB, Gemeente, Zaanse Schans, stichting Kalverpolder) is opgestart om de
vervanging van de bruggen, en daarmee de heropening van het pad, mogelijk te
maken.
o Stichting Kalverpolder heeft er bij SBB op aangedrongen om het te koop staande
perceel ‘Piet de Goede’ aan te kopen, om hiermee, centraal in de polder, een
aaneengesloten natuurgebied te realiseren. SBB heeft zich daartoe bereid verklaard,
maar een (groot)verschil tussen vraagprijs en koopbod heeft (nog) niet tot resultaat

geleid. Stichting Kalverpolder maakt zich zorgen over de staat van onderhoud op de
kortere termijn.
•

St. Michaël College
o De contacten met het St. Michaël College zijn in 2018 onverminderd voortgezet. Met
2 groepen 1e jaars VWO-leerlingen werd een project Biodiversiteit afgewikkeld. De
Stichting verstrekt een opdracht, die door de leerlingen in kleine groepen wordt
uitgewerkt en tot slot wordt beoordeeld door de stichting als opdrachtgever. Het
doel is de leerlingen inzicht te geven in het proces van ontwikkelen en onderzoeken
tijdens het uitwerken van een opdracht. Hierbij is niet het resultaat het belangrijkste,
maar de wijze waarop het resultaat wordt bereikt
o Een tweede project is het met raad en daad ondersteunen door de stichting van een
groepje VWO 4-6 leerlingen bij het opstarten van een biovergister. In eerste instantie
door een modelvergister te laten werken en als dit proces voldoende werkt, een
grotere vergister met een capaciteit van ca. 1000 liter in bedrijf te stellen. Deze
vergister gaat werken met afval, dat door de leerlingen en personeel van de school
wordt geproduceerd en zo mogelijk ook met maaisel uit de Kalverpolder. Een
goedlopend proces kan dan een aanzienlijke hoeveelheid methaangas opleveren, dat
kan worden gebruikt voor verwarming of voor opwekken van elektriciteit.
o Al een aantal jaren faciliteert de stichting een project van de vakgroep Biologie. De
tweedejaars leerlingen van alle klassen HAVO en VWO maken een vaartocht door de
Kalverpolder met de opdracht het zoeken naar en determineren van vogels. Ook
worden de Kooiakkers, een perceel in de polder beheerd door het KNNV, bezocht,
waar de leerlingen allerlei opdrachten krijgen, zoals het determineren van bomen,
waterdiertjes, planten etc.

•

Huisvesting
o Nog steeds is de werkschuur (De Bunker) een geweldige samenkomstplaats. Het
geeft ons de mogelijkheid om op een rustige manier het werk te verdelen en lief en
leed met elkaar te delen. Zo is het al traditie geworden om de vrijwilligers te
trakteren op een koekje bij de koffie na een verjaardag. Uiteraard wordt de jubilaris
dan luidkeels toegezongen.
o Wel werd aan het eind van 2018 duidelijk, dat ons botenhuis ernstig in verval raakte.
Met name de palen gaven tekenen van doorrotten en dreigden het te begeven. Het
bestuur heeft daarom moeten besluiten het botenhuis af te breken en opnieuw op te
bouwen en betere, meer rotbestendige palen te laten plaatsen. Een offerte hiervoor
is reeds ontvangen en aan het begin van 2019 zal met de herbouw worden begonnen.

•

Machinepark
o De stichting is er in 2018 in geslaagd een goede gebruikte en betaalbare mini-graver
aan te schaffen. Nadat deze was voorzien van een rietgrijper, wordt hij ingezet om de
composthopen in de polder af te voeren naar twee, in overleg met Staatsbosbeheer
gekozen, centraal gelegen percelen. De ieder jaar door maaisel groeiende
composthopen zijn een bron van bramen, brandnetels en boomopslag. Door de
hopen te verwijderen hoopt de stichting een verschraling van de betreffende
percelen te bereiken en daardoor een waardevollere biotoop.
o Een bron van zorg blijft het aantal reparaties aan de maaimachines. Om de
aanschafkosten te beperken worden altijd tweedehands machines aangeschaft,
waardoor logischerwijs de kans op stukgaan toeneemt. De mogelijkheid van de
aanschaf van een of meer nieuwe machines wordt nader onderzocht

•

Financiën

o

o
o

o

o
o

Helaas heeft een poging van de stichting om in aanmerking te komen voor een
vergoeding door de provincie van €. 28.000,--, incl BTW, uit hoofde van nog te
verrichten herstelwerkzaamheden van diverse landerijen welke samenhangen met
het Herstelplan Kalverpolder geen resultaat opgeleverd
De totale inkomsten uit verrichtte werkzaamheden, schenkingen, donaties en
evenementen zijn vrijwel gelijk gebleven t.o.v. die van 2017
De exploitatiekosten stegen met ca. 14% t.o.v. het voorgaande jaar wat voornamelijk
is terug te voeren op hogere uitgaven in verband met:
§ een toename van het aantal vrijwilligers;
§ hogere afschrijvingen inzake nieuwe investeringen;
§ hogere verzekeringspremie ook samenhangende met nieuwe investeringen.
De kaspositie is afgenomen door met name de investering in een 2e hands
graafmachine (Bobcat), die wordt ingezet bij het lossen van de werkboten met
gemaaid materiaal. Deze investering is geheel uit eigen middelen betaald en er is
geen beroep gedaan op enige vorm van subsidie of donaties bij één of meer fondsen.
Voor 2019 moet rekening worden gehouden met de kosten voor de vernieuwing van
het botenhuis, voor zover deze niet worden gefinancierd uit reeds lopende
aanvragen voor een financiële bijdrage van enkele Zaanse fondsen
Het exploitatiesaldo vóór afschrijving is in 2018 gedaald van €. 4.024,-- in 2017 naar
€. 1.614,-- in 2018. Inclusief afschrijving was er sprake van een verlies van €. 9.405,- welk bedrag ten laste is gebracht van de algemene reserve.

•

Vrijwilligers
o Ook dit jaar heeft zich weer een nieuwe vrijwilliger aangemeld, maar jammer genoeg
viel er ook een af door verhuizing naar een andere gemeente. Mede hierdoor is het
aantal vrijwilligers stabiel gebleven op 50. Het hoogste aantal vrijwilligers dat zich
dit jaar op één dag heeft gemeld was op een 4-tal dinsdagen in februari-maart 40
man/vrouw. Dit alles heeft geresulteerd in een recordaantal man/vrouw werkuren:
6865 uren, hetgeen neerkomt op 3,6 FTE per jaar.
o Dat de leeftijd zijn tol gaat eisen zal duidelijk zijn. Zo moesten een aantal mensen
tijdelijk afhaken i.v.m. persoonlijke ongemakken en ziekte. Verder kregen wij het
trieste bericht, dat één van de vrijwilligers ongeneeslijk ziek is, maar toch zolang als
mogelijk is zijn vrijwilligerswerk blijft voortzetten. Uiteraard wensen wij hem en zijn
familie sterkte en hopen hem nog lang in ons midden de hebben
o Ook dit jaar werd weer voor de vrijwilligers eventueel met partner een “Italiaanse
Buffet” georganiseerd. Iedereen was weer enthousiast en het werd een zeer gezellig
samenzijn. Onder dankzegging aan de organisator en de cateraar
o Uiteraard was er ook de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst waarop door het bestuur
de stand van zaken wordt weergegeven en de vrijwilligers vragen en opmerkingen
kunnen maken ten aanzien van het beleid en verbeterpunten
o Tijdens het broedseizoen werd weer een excursie voor de vrijwilligers
georganiseerd. Dit keer naar het Rijk der Duizend Eilanden (Broek op Langedijk),
waar vrijwilligers van stichting Oosterdel het beheer en onderhoud uitvoeren.
o Gezien de gestage groei van het aantal vrijwilligers is in 2018 weer een forse
investering gedaan in de aanschaf van bedrijfskleding. Alle vrijwilligers beschikken
nu over een volledige outfit.

•

PR activiteiten 2018.
In 2018 zijn door de werkgroep PR van stichting Kalverpolder 19 ‘evenementen’
(mede)georganiseerd. Voor vrijwel alle evenementen worden kosten in rekening gebracht
en leveren daarmee een substantiële bijdrage aan onze inkomsten.

Jubileum Vogelwacht Zaanstreek
Stichting Kalverpolder heeft in april 2018 geparticipeerd in de organisatie van een groot
evenement i.v.m. het 75-jarig jubileum van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
Dit evenement vond hoofdzakelijk plaats in en rond het Zaans Museum. Vandaar verzorgden
onze vrijwilligers vogelvaartochten in de polder.
Bij de Bunker werden activiteiten voor kinderen georganiseerd (vogelhuisje timmeren,
kabouter schilderen etc., slootdiertjes determineren).
Tussen de Bunker en het Zaans Museum was een pendelboot ingezet.
In totaal zijn 18 vrijwilligers van onze stichting in touw geweest voor deze dag!
Daarnaast zijn in 2018 nog de volgende activiteiten / evenementen door SKP (mede)
georganiseerd:
o NL. Doet. Jaarlijks terugkerende landelijke werkdag voor externe vrijwilligers. Dit
jaar weer een grote groep van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaal,gebied, begeleid
door een forse groep “eigen” vrijwilligers
o Natuurexcursie Sint Michael College. stichting Kalverpolder heeft drie dagen
vogelherkenningstochten gevaren met groepjes 2e klas leerlingen
o Kinderboekenmarkt. stichting Kalverpolder verzorgt voorleesvaartochten door de
polder
o Kalverpolderwandeltocht. In augustus wordt door de wandelvereniging De Laatste
Loodjes de jaarlijkse wandeltocht door de Zaanstreek georganiseerd, met een
stempelpost bij de stichting Kalverpolder.
o Open Dag Stichting Kalverpolder. Traditioneel wordt op de eerste zondag na 15
juni (sluiting vogelbroedseizoen) een Open Dag voor de Zaanse bevolking
georganiseerd, met o.a. gratis rondvaarten.
o Nacht van de Nacht. Een groot avondevenement, waarbij het donker in de polder
kan worden ervaren. Rondvaarten door de polder en muziekoptreden in de
verduisterde bunker.
o Wandeltocht WSV78. Eenmalig evenement rond het jubileum van
Wandelsportvereniging WSV78. Wandeltocht met een stop bij stichting
Kalverpolder.
o Seniorenvereniging Krommenie. Presentatie en vaartocht.
o Dialoogdag IVN. Gebruik van de Bunker voor bijeenkomst met aansluitend
vaartocht.
o Verpleeghuis Evean Amsterdam. Faciliteren vaartocht met bewoners in rolstoel.
o Diverse presentaties en vaartochten voor privé groepen
•

Bedrijfsvrienden.
In 2018 is het aantal gestabiliseerd op 7 Bedrijfsvrienden . De Bedrijfsvrienden leveren een
belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde positie van stichting Kalverpolder.

•

Donateurs.
Per 31 december 2018 zijn nu 97 particulieren donateur van de stichting Kalverpolder. Wij
vinden het nog steeds erg waardevol als men (betalend)donateur van onze stichting wil
worden. Echter in de praktijk is het lastig om mensen te motiveren om donateur te worden,
ondanks de vele blijken van waardering voor ons werk.

•

Facebookpagina
Op onze facebookpagnia wordt (vrijwel) iedere week verslag gedaan van onze
werkzaamheden en anekdotes. Het aantal “vrienden” is explosief gestegen tot ca. 480. Er
wordt regelmatig positief gereageerd op (de berichten over) ons werk.

•

Website.
Behoudens kleine aanpassingen is onze website ongewijzigd gebleven. Het voorziet in de

basis informatie over de Kalverpolder en de stichting Kalverpolder in het bijzonder.
•

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De stichting heeft zich in 2018 ook moeten verdiepen in de AVG, hetgeen heeft geresulteerd
in het opstellen van het document “Privacy-beleid” Dit document beschrijft hoe wij omgaan
met de gegevens van de vrijwilligers, de donateurs, bedrijfsvrienden en andere relaties. Dit
document is voor iedereen bij de secretaris op de vragen. In verband hiermee is een privacystatement geplaatst op de website, zodat iedereen die onze website bezoekt kan zien hoe wij
met de gegevens van onze vrijwilligers en relaties omgaan. Verder hebben wij een
verwerkingsovereenkomst afgesloten met het administratiekantoor AdDoo dat de
boekhouding voor ons uitvoert.

•

Bestuur.
Het bestuur heeft in 2018 9 maal vergaderd. In de vergadering van 25-09-2018 hebben
zowel Rolf Surink en Henk Krook aangegeven zich voor de volgende termijn beschikbaar te
stellen, zolang hun gezondheid dit toelaat. Uiteraard hopen wij dat zij nog heel lang gezond
blijven. Penningmeester Pieter Bleeker heeft aangegeven dat hij op korte termijn, doch in
ieder geval aan het eind van 2018 zijn werkzaamheden neerlegt. Het Bestuur heeft Wim
Bakker bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen. Hij zal vanaf juni
toetreden tot het bestuur en gedurende het jaar door Pieter worden ingewerkt, waarna Wim
per 1-1-2019 het penningmeesterschap definitief op zich neemt.
Het schema van aftreden is nu als volgt:
o Voorzitter
John van Loon
31 december 2019
o Penningmeester (Niet herkiesbaar)
Pieter Bleeker
31 december 2018
o Penningmeester (per 1-1-2019)
Wim Bakker
31 december 2022
o Coördinator Vrijwilligers
Jan Duijvis
31 december 2020
o Planologie en Beheer
Piet van Nugteren
31 december 2020
o Secretaris
Henk Krook
31 december 2021
o Vicevoorzitter, Techniek en Monitoring Rolf Surink
31 december 2021

•

Administratie
o Met ingang van 2015 wordt de boekhouding van de stichting gedaan door AdDoo te
Koog a/d Zaan
o De boekhouding is door accountant/administratie consulent A-countants te
Amsterdam gecontroleerd en op 17 maart 2019 is hiervoor een
samenstellingsverklaring afgegeven.
o Op 26-03-2019 is door het bestuur de jaarrekening 2018 vastgesteld en
goedgekeurd.
Zaandam 31 maart 2019
Het Bestuur van:
stichting Kalverpolder
p.a. De Steven 32
1502BR Zaandam
secretaris@kalverpolder.nl

